OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V PRIEVIDZI
Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, tel./fax.: 046/542 20 05, e-mail: obupd@obupd.sk

Podľa rozdeľovníka
Číslo: 21-189/2018
V Prievidzi 31.01.2018

ROZHODNUTIE
o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Turie
Obvodný banský úrad v Prievidzi (ďalej len „OBÚ“), ako príslušný orgán štátnej banskej
správy, podľa § 41 ods. 2 písm. písm. b) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č.
51/1988 Zb.“) a v súlade s § 1 písm. d/ vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z.z., ktorou sa ustanovujú
obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, vo veci povolenia banskej činnosti (ďalej len
,,BČ“) – čiastočná likvidácia lomu Turie v dobývacom priestore (ďalej len ,,DP“) Turie,
v katastrálnom území (ďalej len ,,k.ú.“) Višňové, okres Žilina, kraj Žilinský, na základe žiadosti
organizácie - právnická osoba PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina, IČO 35 697
814 bez značky z 10.08.2017, (doručenej 11.08.2017), jej doplnenia z 23.01.2018, priloženej
dokumentácie a výsledkov ústneho pojednávania konaného vo veci dňa 19.09.2017, takto
rozhodol:
OBÚ v Prievidzi podľa § 10 ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb.,

povoľuje
organizácii právnická osoba: PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina, IČO 35
697 814 (ďalej len „ PK Doprastav“):
- banskú činnosť- čiastočná likvidácia (technická rekultivácia ) lomu Turie na časti
pozemku C-KN parcelné číslo 2613/1, ktorý je vytvorený z časti pozemkov KN E č.
1556/3, 1558/7 v katastrálnom území Višňové, okres Žilina, kraj Žilinský v tejto časti
DP Turie, ktorý bol určený rozhodnutím Ministerstva stavebníctva SSR Bratislava č.
2594/10-Be/Gz z 13.11.1975 a v roku 2006 legitímne prevedený na PK Doprastav na
základe predchádzajúceho súhlasu OBÚ v Prievidzi vydanom rozhodnutím č.15682/B/Pv/2006, z 27.09.2006, právoplatného 13.10.2006, podľa k žiadosti priloženého
Plánu čiastočnej likvidácie (technická rekultivácia ) lomu Turie, písomná a grafická časť
z júna 2016“ (ďalej len „Plán čiastočnej likvidácie“), vypracovaný Ing. Petrom Labošom.
Časová platnosť tohto rozhodnutia sa obmedzuje do 31.12.2020.

Plán čiastočnej likvidácie (technická rekultivácia) lomu Turie sa stáva nadobudnutím
právoplatnosti tohto rozhodnutia na predmetnej časti uvedeného pozemku v DP Turie pre
PK Doprastav záväzným.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu správneho konania námietky zo strany účastníkov konania neboli uplatnené.
O d ô v o d n e n i e:
Na OBÚ v Prievidzi bolo 11.08.2017 doručené podanie organizácie PK Doprastav, listom
bez značky z 10.08.2017 o povolenie banskej činnosti v dobývacom priestore Turie - čiastočná
likvidácia (technická rekultivácia ) lomu Turie, podľa § 10 ods. 6 a § 17 „zákon SNR č. 51/1988
Zb.“ a podľa § 6 vyhlášky SBÚ č.89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o
povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
v katastrálnom území Višňové, ič: 869651, okres Žilina – kód: 511, časť pozemku C-KN
parcelné číslo 2613/1, ktorý je vytvorený z časti pozemkov KN E parcelné číslo 1556/3, 1558/7
v katastrálnom území Višňové, spolu s dokumentáciou.
Súčasťou dokumentácie bol súbor príloh:
1. Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie v dvoch vyhotoveniach
2. Výpisy z listov vlastníctva č. 2400 a 2401v katastrálnom území Višňové +
doklad o prehľade spoluvlastníckych podielov vlastníkov nehnuteľností - pozemkov
dotknutých plánovanou banskou činnosťou
3. Rozhodnutie Okresného úradu (OÚ) Žilina, odbor starostlivosti o ŽP č.j.: OÚ-ZAOSZP3-2016/022396-007/Hnlz 13.09.2016
4. Stanovisko OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP č. OÚ-ZA-OSZP3-2016/042102-002/Hnl
z 15.11.2016
5. Stanovisko OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja č. OÚ-ZA-OSZP1-2016/041223-004/Ryb z 27.10.2016
6. Vyjadrenia obcí Turie z 28.06.2016 a Višňové z 29.06.2016 k plánovanej činnosti
7. Geometrický plán č. 44566727-080/2016 z 28.11.2016 vyhotoveného Ing. Andrejom
Hojným
8. Správny poplatok: e - kolky 16.50 € a 33,00 €
Na základe tejto skutočnosti OBÚ v Prievidzi listom č. 842-1956/2017 z 23.08.2017
oznámil začatie správneho konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej
správy v predmete veci a súčasne nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa malo uskutočniť
19.09.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Turie, s prerokovaním obsahu podaného
návrhu na povolenie banskej činnosti v DP Turie - čiastočná likvidácia (technická rekultivácia )
lomu Turie na časti pozemku C-KN p.č. 2613/1, konkrétne jej časti KN E č. 1556/3, 1558/7,
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Višňové.
PK Doprastav k žiadosti o povolenie banskej činnosti v DP Turie - čiastočná likvidácia
(technická rekultivácia) lomu Turie na časti pozemku C-KN parcelné číslo 2613/1, ktorý je
vytvorený z časti pozemkov KN E č. 1556/3, 1558/7, v katastrálnom území Višňové, na vydanie
povolenia na výkon banskej činnosti v tejto časti DP Turie podľa § 18a písm. b) zákona SNR
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č.51/1988 Zb., predložil vo dvoch vyhotoveniach Plán čiastočnej likvidácie (technická
rekultivácia ) lomu Turie, písomná a grafická časť z júna 2016“ (ďalej len „Plán čiastočnej
likvidácie“), vypracovaný Ing. Petrom Labošom, odborne spôsobilým banským projektantom,
osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydal Obvodný banský úrad v Prievidzi č. 490-1398/2016.
Spracovateľom a predkladateľom dokumentácie plánu likvidácie (technickej rekultivácie) je PK
Doprastav, a.s., schválený štatutárnym orgánom spoločnosti PK Doprastav Ing. Milanom
Čerešňákom, predsedom predstavenstva a Ing. Miroslavom Kuricom členom predstavenstva v
júni 2016.
Dôvodom čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu v DP Turie je vydobytie zásob
v dotknutej časti ložiska Turie v DP Turie. Dôvodom technickej rekultivácie je aj zlepšenie
bezpečnosti a ochrany pred pádom do voľnej hĺbky. Ťažobná organizácia v súčasnosti,
vzhľadom na situáciu na trhu, neplánuje pokračovať v dobývaní, čo sa však v budúcnosti
vzhľadom na trhové podmienky môže zmeniť. Nejedná sa o úplnú likvidáciu lomu, len o
čiastočnú likvidáciu (technickú rekultiváciu) v častiach ložiska, kde už boli zásoby ložiska
dolomitického vápenca Turie vydobyté a to na časti pozemku C-KN parcelné číslo 2613/1,
konkrétne jej časti KN E č. 1556/3, 1558/7 v katastrálnom území Višňové. V častiach lomu
(sklad výbušnín, bývalá technologická linka) neboli vyťažené schválené zásoby výhradného
ložiska dolomitického vápenca v DP Turie, a tam sa v tejto fáze s technickou rekultiváciou
nezvažuje. Technické úpravy budú prebiehať tak, že na dno lomu sa navezú vhodné skrývkové
zeminy, resp. iné materiály a to po vrstvách do prijateľného tvaru, aby sa znížila výška steny na
zlepšenie bezpečného stavu z hľadiska záverného svahu. Pri technických úpravách ( valy, dno
lomu) bude vzhľadom k nedostatočným množstvách vhodných skrývkových zemín
nachádzajúcich sa v areáli v DP Turie použitá aj prebytočná výkopová zemina a výrub tunela a
zo stavby D1- Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - Višňové. Použije sa materiál v celkovom
množstve cca 200 000 m3, ktorý nebude vhodný na ďalšie použitie v rámci stavby z hľadiska
svojich fyzikálnych (nie chemických) vlastností, a ktorý nie je nebezpečný pre životné
prostredie, pričom je vhodný na technickú úpravu lomu.
Organizácia PK Doprastav, a.s., je držiteľom banského oprávnenia na činnosti podľa: § 2
písm. b) zákona SNR č. 51/1988 Zb. - otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk na
povrchu v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 kt, § 2 písm. c) zákona SNR č. 51/1988 Zb. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov, § 2 písm. d) zákona SNR č. 51/1988 Zb. –
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, § 2 písm. e) zákona
SNR č. 51/1988 Zb. – zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených
činnostiach a na § 3 písm. a) zákona SNR č. 51/1988 Zb. dobývanie ložísk nevyhradených
nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním,
zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický
prieskum nevyhradených nerastov, vydaného 22.03.2007 pod číslom 81-689/2007, zaevidované
v registri BO pre právnické osoby na OBÚ Prievidza pod p.č. 91. fólio 105. Organizácia je
zároveň zaevidovaná v registri partnerov verejného sektora pod č. 8506.
Na pozemok registra C parcelné číslo 2613/1 (podľa druhu vedený ako ostatná plocha)
nachádzajúceho v katastrálnom území Višňové, na ktorom sa plánuje vykonať čiastočná
likvidácia lomu Turie v DP Turie, nie je založený list vlastníctva, tvorí však súčasť časti
pozemkov registra E parcelné číslo 1556/3, 1558/7 v katastrálnom území Višňové. Túto
skutočnosť preukazuje Geometrický plán vyhotovený oprávnenou osobou z 28.11.2016, ktorý
bol následne overený na OÚ v Žiline, katastrálnom odbore dňa 02.01.2017. Doklad právneho
vzťahu k časti pozemku, registra E parcelné číslo 1556/3, 1558/7 v katastrálnom území Višňové,
PK Doprastav preukázal predložením kópií uzatvorených nájomných zmlúv s príslušnými
vlastníkmi podielov pozemkov, ktorý sú účastníkmi konania podľa geometrického plánu a listov
vlastníctva č.2401 a č.2400 pre katastrálne územie Višňové. Na využívanie pozemku registra C3

KN parcelné číslo 2613/1, ktorý je vytvorený z častí pozemkov registra E parcelné číslo č.
1556/3, 1558/7 v katastrálnom území Višňové, na vykonávanie banskej činnosti uzatvoril
08.10.2015 PK Doprastav „Zmluvu o nájme pozemkov“ podľa § 663 a nasl. Občianskeho
zákonníka s ich väčšinou vlastníkov, na dobu neurčitú. Podrobný prehľadný podielov
prenajímateľov (vlastníkov), podľa veľkosti plochy jednotlivých pozemkov registra E parcelné
číslo 1558/7 a 1556/3 v katastrálnom území Višňové je prehľadne uvedené v tabuľke (ktorá
tvorí prílohu podania). Podľa § 139 ods. 2 zákona č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v
platnom znení, podľa ktorého: „O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci
väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo
dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.“
Pri prepočítaní podielov z celkovej plochy 18 805.1 m2 čo predstavuje 100 % -ný podiel:
9 982,49 m2 čo predstavuje 51.49 % súhlasí s rekultiváciou
5 596.68 m2 čo predstavuje 29,73 % nesúhlasí s rekultiváciou
3 525.94 m2 čo predstavuje 18.75 % podiel je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe
Slovenského pozemkového fondu, ktorý sa k veci nevyjadril.
Z uvedeného vyplýva, že spoluvlastníci, ktorých podielový pomer predstavuje väčšinu
(51,49 %) s likvidáciou časti lomu Turie, nachádzajúceho sa v DP Turie na predmetnom
pozemku súhlasia. Podľa § 139 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov primerane platí, že o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú
spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov, na základe čoho je možné považovať
strety záujmov, týkajúce sa prenájmu pozemkov za účelom vykonania likvidácie časti lomu
Turie v tomto konaní, za vyriešené.
Súčasťou podania je Rozhodnutie vydané príslušným orgánom štátnej správy na
posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie OÚ Žilina OSoŽP oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01
Žilina, č.j. OÚ-ZA-OSZP3-2016/022396-007/Hnl z 13.09.2016 v ktorom odbor starostlivosti
o životné prostredie po uskutočnenom zisťovacom konaní konštatuje, že navrhovaná činnosť
čiastočná likvidácia lomu Turie podľa dokumentácie „Plán čiastočnej likvidácie (technickej
rekultivácie ) lomu Turie navrhovateľa PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina IČO
35 697 814 vypracovanej spracovateľom ENVIROCONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08
Žilina, predmetom ktorej je technická rekultivácia lomu Turie z dôvodu vydobytia zásob v
dotknutej časti ložiska Turie v DP Turie sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 24/2006 Z.z.“). Pre uvedenú činnosť je
preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Ďalšou súčasťou podania je Záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2016/042102-002/Hnl z
15.11.2016, ktoré vydal OÚ Žilina OSoŽP oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina, v ktorom sa konštatuje, že
porovnanie údajov stanovených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania „Plán čiastočnej likvidácie
(technickej rekultivácie ) lomu Turie“, Okresného úradu Žilina, OSZP3 pod č.j. OÚ-ZA-OSZP32016/022396-007/Hnl z 13.09.2016 s údajmi uvedenými v predložených podkladoch pre územné
rozhodnutie je možné konštatovať, že projektová dokumentácia je v súlade so zákonom o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní
Okresného úradu Žilina, OSZP3 pod č.j. OÚ-ZA-OSZP3-2016/022396-007/Hnl z 13.09.2016
(príloha č.2).
OBÚ v Prievidzi v súvislosti s uvedenou skutočnosťou vykonaného zisťovacieho konania
podľa ustanovení zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. oznámil v súlade s § 18 ods. 5 zákona SNR č.
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51/1988 Zb. začatie správneho konania v predmetnej veci spolu so zverejnením kópie žiadosti
PK Doprastav o povolenie banskej činnosti a kópie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní
o posudzovaní vplyvov životného prostredia, ktoré predchádzalo tomuto konaniu na svojej
úradnej tabuli a tiež na webovom sídle Hlavného banského úradu zo sídlom v banskej Štiavnici (
ďalej len „HBU“). Zároveň v súlade s § 18b ods. 5 a 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb., na úradnej
tabuli OBÚ v Prievidzi a webovom sídle HBU ( www.hbu.sk) bude zverejnené do dňa
nadobudnutia právoplatnosti aj toto rozhodnutie v predmetnej veci.
Organizácia v podaní tiež predložila vyjadrenie OÚ Žilina OSoŽP oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
č. OÚ-ZA-OSZP1-2016/041223-004/Ryb z 27.10.2016, v ktorom Okresný úrad Žilina, nemá z
hľadiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny námietky voči povoleniu banskej
činnosti.
OBÚ v Prievidzi ďalej uvádza, že v súvislosti s konaním o povolení likvidácie lomov, pri
ktorej sa plánuje vyplnenie vydobytých priestorov materiálom nepochádzajúcim z ťažobnej
činnosti v lome, prijatím zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) bol do právnej úpravy zavedený nový typ povolenia –
súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, ktorý udeľujú príslušné okresné
úrady podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. Podrobnosti o odpadoch vhodných na
využívanie na povrchovú úpravu terénu sú ustanovené v § 20 vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška“). Náležitosti
žiadosti o súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu sú ustanovené v § 39
predmetnej vyhlášky.
Súčasť podania organizácie v predmetnej veci tvoria tiež súhlasné stanoviská, k plánu
čiastočnej likvidácie (technická rekultivácia) lomu Turie, zákonných účastníkov správneho
konania podľa § 18 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb., a to Obce Turie značky 400/2016 z
28.06.2016 a Obce Višňové značky O216/06/2016 z 29.06.2016.
V rámci správneho konania sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou
lomu Turie dňa 19.09.2017 so stretnutím prizvaných známych účastníkov konania a dotknutých
orgánov štátnej správy v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Turí.
V priebehu pojednávania zástupcovia spoločnosti PK Doprastav, a.s., spracovateľ Plánu
čiastočná likvidácia (technická rekultivácia ) lomu Turie v k.ú. Višňové, ič: 869651, okres Žilina
– kód: 511, časť pozemku C-KN p.č. 2613/1, konkrétne jej časti KN E č. 1556/3, 1558/7
podrobne oboznámil prítomných zúčastnených s predloženou dokumentáciou.
Pri miestnej ohliadke a v diskusii sa k predmetu pojednávania vyjadrili všetci prítomní
zúčastnení.
Na pojednávaní predložili prítomní zúčastnení písomné stanoviská, ktoré tvoria prílohu
prvopisu zápisnice o priebehu a výsledku ústneho pojednávania. Tieto boli zástupcom OBÚ v
Prievidzi v ďalšom priebehu ústneho pojednávania nahlas prečítané. Stanovisko odmietol
vyjadriť Kopera Jozef 013 23 Višňové č.645, ktorý ani nezostal do konca ústneho pojednávania a
ani napísania tejto zápisnice z osobných dôvodov.
Ústne pojednávanie bolo ukončené s výsledkom:
Účastníci konania boli poučení o možnosti vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho
podkladom, prípadne navrhnúť jeho doplnenie podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok). Túto možnosť vyjadriť sa k podkladom tohto rozhodnutia
i k spôsobu ich zistení, prípadne navrhnúť ich doplnenie mali účastníci konania najneskôr na
ústnom pojednávaní, na čo boli upozornený v oznámení o začatí konania a nariadení ústneho
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pojednávania v liste OBÚ v Prievidzi č. 842-1956/2017 z 23.08.2017. Pripomienky a návrhy
účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy ako i orgánov a organizácií
chrániacich objekty boli zohľadnené v ďalšom konaní v predmetnej veci. S ohľadom na § 24
ods. 2 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. a podľa rozhodnutia zo zisťovacieho konania
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa do procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie nezapojila zainteresovaná verejnosť. Na OBÚ v Prievidzi sa v priebehu tohto
správneho konania od jeho zverejnenia na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle neprihlásila
žiadnym spôsobom zainteresovaná verejnosť v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.. Do
vydania Rozhodnutia o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Turie neboli uplatnené
zo strany účastníkov konania žiadne námietky.
Pri preštudovaní všetkých materiálov pred vydaním Rozhodnutia o povolení banskej
činnosti v dobývacom priestore Turie - čiastočnej likvidácie (technická rekultivácia ) lomu Turie
OBÚ v Prievidzi zistil, že chýba ešte súhlas miestne príslušného orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
odpadoch“): „Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na využívanie
odpadov na povrchovú úpravu terénu. “, ak sa pri likvidácii lomu plánuje použitie odpadov,
ktoré nepochádzajú z predchádzajúcej ťažobnej činnosti. Uvedenú skutočnosť OBÚ v Prievidzi
vyhodnotil ako vec predbežnej otázky podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku. Na základe toho
OBÚ v Prievidzi vyzval listom č. 842-2357/2017 z 05.10.2017 PK Doprastav na doručenie tejto
listiny ako podkladu potrebného pre rozhodnutie v merite veci a súčasne prerušil správne
konanie do doby vyriešenia predbežnej otázky – do doby doručenia právoplatného súhlasu
orgánu odpadového hospodárstva.
Dňa 23.01.2018 Ing. Peter Laboš, zodpovedný vedúci zamestnanec PK Doprastav osobne
doplnil podanie:
-Príloha č. 1 Rozhodnutie zn. OU-ZA-OSZP3-2017/039390-004/Slt z 28.12.2017, právoplatné
29.12.2017, ktoré vydal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08
Žilina, v ktorom udeľuje súhlas k využívaniu odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa §
97 ods. 1 písm. s) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. v Lome Turie, p.č. KN-C 2613/1,
2613/2, 2613/3, 2613/4, resp. KN- E 1215, 2549,1556/3, 1558/6, 1558/7 v k.ú., Višňové., kde
bude vykonaná čiastočná technická rekultivácia lomu Turie so stanovenými podmienkami.
OBÚ v Prievidzi k danému konštatuje, že dodržiavanie uvedených podmienok súhlasu
OU Žilina, ako príslušného orgánu odpadového hospodárstva vyplývajú priamo pre PK
Doprastav, keďže ide o legitímny individuálny právny akt tohto dotknutého organu štátnej
správy v predmetnom správnom konaní.
-Príloha č.2 Kópiu časti nájomnej zmluvy uzatvorenú v súlade s ustanovením § 663 a nasl.
Občianskeho zákonníka s Jozefom Keperom, nar. 23.02.1948, bytom 013 23 Višňové 645, ktorú
podpísal 04.12.2017 , v ktorej súhlasil s prenájmom svojich častí podielov na parcele 1558/7
a 1556/3 v katastrálnom území Višňové.
-Príloha č.3 Tabuľka podielov jednotlivých vlastníkov predmetných parciel s aktuálnym
prepočtom súhlasných nájomných zmlúv po podpise nájomnej zmluvy Jozefa Kepera. Po
podpise nájomnej zmluvy Jozefa Kepera tvorí súhlas s čiastočnou rekultiváciou lomu Turie
61,61% vlastníkov častí predmetných pozemkov (pred podpisom Jozefa Kepera to bolo 51.49 %
súhlasiacich vlastníkov s čiastočnou rekultiváciou lomu Turie)
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Stanovenie doby platnosti tohto rozhodnutia do 31.12.2020 v tejto časti DP Turie, na
predmetných pozemkoch, vyplynulo zo žiadosti spoločnosti PK Doprastav.
OBÚ v Prievidzi pri vydávaní tohto rozhodnutia postupoval podľa § 10 ods. 1 zákona
SNR č. 51/1988 Zb., ktorý znie, cit.: „Otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk povoľuje
obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán otvárky, prípravy
a dobývania a predpísanú dokumentáciu. Bez povolenia obvodného banského úradu sa otvárka,
príprava a dobývanie výhradných ložísk nesmú začať.“,
v spojení s § 18b ods. 2 zákona SNR č. 51/1988 Zb., prvá veta, cit.: „Ak je predložená
dokumentácia úplná a správna a došlo k vyriešeniu stretov záujmov, obvodný banský úrad povolí
banskú činnosť.“ a s § 18b ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb., cit.: „V povolení banskej činnosti
obvodný banský úrad podľa potreby určí aj osobitné technické podmienky banskej činnosti
a rozhodne o námietkach účastníkov konania.“,
Spoločnosti PK Doprastav sa zasiela overený exemplár dokumentácie Plán čiastočnej
likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie, opatrený povoľovacou klauzulou tunajšieho úradu.
Na základe týchto skutočností, záverov z ústneho pojednávania a pri použití uvedených
právnych noriem tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok stanovený v zákone NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov za miestne zisťovanie, nariadené podľa osobitného predpisu v
hodnote 16,50 € (položka č. 9 sadzobníka správnych poplatkov) a za vydanie tohto rozhodnutia o
povolení banskej činnosti na povrchu – otvárky, prípravy a dobývania ložiska v hodnote 33,- €
(položka 175 písm. b) uvedeného sadzobníka) PK Doprastav zaplatil a doklad o ich zaplatení vo
forme kolkových známok uvedenej hodnoty predložil na OBÚ v Prievidzi pri podaní žiadosti
dňa 11.08.2017.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať v lehote 15 dní od jeho
doručenia odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov. Odvolanie sa v uvedenej lehote podáva na OBÚ v
Prievidzi.

Ing. Bohumil Néč
predseda úradu
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Rozhodnutie sa zasiela:
účastníkom konania:
1. PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina,
2. Obec Višňové – Obecný úrad, Višňové 556, 013 23 Višňové - 1x verejnú vyhlášku vyveste
po dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne ju zverejnite súčasne iným spôsobom v mieste
obvyklým (§ 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb.. Po zvesení a potvrdení príslušných údajov
zašlite obratom na OBÚ v Prievidzi
3. Obec Turie – Obecný úrad, Hlavná 214, 013 12 Turie - 1x verejnú vyhlášku vyveste po dobu
15 dní na úradnej tabuli, prípadne ju zverejnite súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým
obvyklým (§ 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb.. Po zvesení a potvrdení príslušných údajov
zašlite obratom na OBÚ v Prievidzi,
4. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
5. CHOVANCOVÁ Lívia (Beniačová), 013 23 Višňové č. 141,
6. DANIŠKOVÁ Františka (Dunčíková), Dolná Trnovská 3/9, 010 01 Žilina –Trnové,
7. Peško Milan, rod. Peško,bytom 013 23Višňové 751
8. KUBOVÁ Vincencia (Dunčíková), Horná Trnovská 8, 010 01 Žilina Trnové
9. ONDRUŠOVÁ Mária (Valíčková), Brezová 25, 010 01 Žilina
10. PAUR Ján, rod. Paur, 013 23 Višňové č. 525
11. VALÍČEK Peter, 013 23 Višňové 495
12. VALÍČEK Silvester, 013 23 Višňové 277
13. ĎURANOVÁ Albína (Valíčková), 013 23 Višňové 326
14. KUBICOVÁ Mária (Vojtylová), 013 23 Višňové 204
15. ŠPIRKO Vladimír, 013 23 Višňové č. 328
16. MAJTANÍKOVÁ Helena (Vojtylová), 013 23 Višňové č. 561
17. VOJTYLA Rudolf, 013 23 Višňové č. 649
18. LUČANÍK Anton Ing., 013 23 Višňové 690
19. KUCHARČÍKOVÁ Milada (Lučaníková), 013 23 Višňové 668
20. KORENÁČKOVÁ Mária (Lučaníková), Liešťany 175
21. BEŇOVÁ Jana (Lučaníková), 013 23 Višňové 293
22. KOPERA Jozef, 013 23 Višňové č. 645
23. CHASNÍKOVÁ Margita (Valíčková), 013 23 Višňové č. 380
24. HRSTKOVÁ Jozefa (Valíčková), 013 22 Rosina č. 792
25. FRANČÁKOVÁ Helena(Valíčková) Doc. Ing.CSC, Chalúpkova 355/3,
949 01 Nitra-Staré Mesto
26. GARAJOVÁ Emília Ing. (Valíčková), J. Kollára 988/17, 934 05 Levice
27. BOBUĹOVÁ Mária (Krajčiová), Hečkova 2425/40 , 010 01 Žilina
28. KURIAKOVÁ Mária ( Šimková), 013 12 Turie 16
29. ŠIMKOVÁ Emília (Vojtylová), 013 23 Višňové č. 461
30. ČELKOVÁ Rozália (Vojtylová), 013 23 Višňové č. 562
31. KOVÁČOVÁ Júlia (Vojtylová), 013 12 Turie 86
32. ČELKOVÁ Marta (Vojtylová), 013 23 Višňové č. 562
33. ĎURIŚOVÁ Angela (Vojtylová), 013 22 Rosina č. 401
34. LENČEŠOVÁ Anna (Valíčková), E. Necseya 3166/1 010 01 Žilina
35. TRZUBOVÁ Eva (Valíčková), 013 23 Víšňové 465.
36. HALLAYOVÁ Emília (konáriková), Májová 308/43 Žarnovica
37. TVRDÁ Mária (Konáriková), Letná 414/10, Žilina-Budatín
38. ,LUĆÁNIKOVÁ Jarmila (Homolková), 966 81 Voznica 26
39. ČAUĆÍKOVÁ Lýdia (Vojtylová), Bernolákova 6032/15, 974 05 Banská Bystrica
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Po nadobudnutí právoplatnosti sa rozhodnutie zasiela dotknutým orgánom štátnej
správy :
- Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
- Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina,
-štátna správa ochrany prírody a krajiny – ŠSOPaK
-orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie
-orgán štátnej správy vo veci odpadového hospodárstva
-Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01Žilina
-Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,-

sufix 10004
2. 2. 2018 07:05:29
CN: Mario Mokó OPRÁVNENIE
1027
O: Obvodný banský úrad Prievidza
SN: 0x00ABB62D
S časovou pečiatkou

9

